ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE B, DEL PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE
SERVEIS DE MANTENIMENT I CONTROL DE COLÒNIES DE GATS DE CARRER DE
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

Essent les 13:30 hores del dia 22 de setembre de 2021, es reuneix la Mesa virtual de
contractació composada pels membres següents:
- President:
Senyor Ramón Montaña Vázquez, cap de medi ambient i salut pública
Vocals:
Senyors/es: Ricardo Muñiz Merino, Secretari de la Corporació
Manuel Moral Flores, Interventor de la Corporació.
Aida Cortes Ausió, Cap d’Urbanisme
José Luis Sánchez Muñoz, Cap d'Unitat Manteniment i Medi Ambient, que
excusa la seva assistència.
Actua com a secretària de la Mesa la senyora Regina Pauné i Grané, Cap de la Unitat de
secretaria.
La presidència declara obert l’acte i es procedeix, abans de l’obertura del sobre B, a informar
de què l’única empresa presentada ha estat admesa.
Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre B, corresponent a la proposició tècnica de
l’empresa com segueix:
Núm.
1

Nom
Associació Gats del Carrer del Baix Llobregat

Es comprova que el sobre contenia la documentació tècnica prevista en els Plecs

NIF: P0826300F

Un cop finalitzat, es disposa que la proposició del sobre B, criteris subjectius, passin als
serveis tècnics, per a què informin sobre el major o menor avantatge de les mateixes, sense
efectuar l’adjudicació, quedant unida a l’expedient les proposicions així com la documentació
presentada pel licitador.
Un cop s’hagin informat i publicat la valoració de les propostes contingudes en aquest sobre
B, la Mesa es reunirà per tal de procedir a l’obertura del sobre C que conté criteris avaluables
de forma objectiva, fet del qual s’informarà l’empresa.

La presidència dóna per acabat l’acte a les 13:45 hores estenent-se la present que signen els
components de la Mesa, de la qual cosa la secretària que subscriu en dóna fe.
El president

NIF: P0826300F

La secretària

Els vocals

